Zápis

z 90. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 16. července 2014
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zahájení:

8:00 hodin

Přítomni:

Ing. Pavel Tyralík
Bc. Igor Fučík
Ing. Daniela Janíčková, DiS.
Ing. Karel Doležal
Ivo Borovec
Mgr. Marek Šlapal
Mgr. Filip Leder

Omluven:
Přítomna:

Ing. Lenka Uvarová - tajemnice ÚMČ Brno-Žabovřesky
JUDr. Jitka Jirmanová - vedoucí Úseku tajemnice a právník úřadu

P r o g r a m:
1. Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na doplnění herního prvku hřiště pro seniory ve vnitrobloku mezi
ulicemi Korejská - Jindřichova - Zborovská - Klímova v městské části Brno-Žabovřesky ve výši
dotace 40.000,-Kč
2. Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Intenzivní údržba
parků v MČ Brno-Žabovřesky“
3. Zadání veřejné zakázky „Intenzivní údržba parků v MČ Brno-Žabovřesky“
4. Zadání veřejné zakázky „Částečná výměna oken na ZŠ Brno, Jana Babáka 1 - objekt B“
5. Zadání veřejné zakázky „Zateplení obálky budovy MŠ Plovdivská 6, Brno“
6. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Výmalba střediska pečovatelské služby, Horova 77,
Brno-Žabovřesky “

Hlasování o programu:

6 : 0 : 0 schváleno

1. Souhlas s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na doplnění herního prvku hřiště pro seniory ve
vnitrobloku mezi ulicemi Korejská - Jindřichova - Zborovská - Klímova v městské části
Brno-Žabovřesky ve výši dotace 40.000,-Kč
Rada městské části Brno-Žabovřesky
souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na doplnění herního prvku hřiště pro seniory ve vnitrobloku mezi
ulicemi Korejská - Jindřichova - Zborovská - Klímova v městské části Brno-Žabovřesky ve výši dotace
40.000,-Kč a
pověřuje starostu Ing. Pavla Tyralíka podpisem smlouvy.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2. Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Intenzivní
údržba parků v MČ Brno-Žabovřesky“
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Intenzivní
údržba parků v MČ Brno-Žabovřesky“ a
pověřuje starostu Ing. Pavla Tyralíka zasláním oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Intenzivní údržba parků v MČ Brno-Žabovřesky“.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

3. Zadání veřejné zakázky „Intenzivní údržba parků v MČ Brno-Žabovřesky“
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje znění zadání veřejné zakázky na dodávky „Intenzivní údržba parků v MČ Brno-Žabovřesky“
a pověřuje příkazníka ve funkci zástupce zadavatele, pověřeného touto funkcí na základě příkazní
smlouvy č.24/14 ze dne 24.3.2014, aby neprodleně zahájil úkony směřující k zadání této veřejné zakázky
v souladu se zněním Zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4. Zadání veřejné zakázky „Částečná výměna oken na ZŠ Brno, Jana Babáka 1 - objekt B“
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Částečná výměna oken na ZŠ Brno,
Jana Babáka 1 - objekt B“ a
vyzývá příkazníka ve funkci zástupce zadavatele, pověřeného touto funkcí na základě příkazní smlouvy
č.24/14 ze dne 24.3.2014, aby neprodleně zahájil úkony směřující k zadání této veřejné zakázky v souladu
se zněním Zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

5. Zadání veřejné zakázky „Zateplení obálky budovy MŠ Plovdivská 6, Brno“
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zateplení obálky budovy MŠ
Plovdivská 6, Brno“ a
vyzývá příkazníka ve funkci zástupce zadavatele, pověřeného touto funkcí na základě příkazní smlouvy
č.24/14 ze dne 24.3.2014, aby neprodleně zahájil úkony směřující k zadání této veřejné zakázky v souladu
se zněním Zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

6. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Výmalba střediska pečovatelské služby, Horova 77,
Brno-Žabovřesky “
Rada městské části Brno-Žabovřesky
vybírá v souladu s doporučením hodnotící komise jako zhotovitele veřejné zakázky „Výmalba střediska
pečovatelské služby, Horova 77, Brno-Žabovřesky“ firmu: Marek Vychodil IČ: 65855655 a
schvaluje text smlouvy o dílo a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.
Hlasování:

6:0:0

7. Různé
Byly podány tyto informace:

schváleno

1/ informace o probíhající pravidelné kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské
části Brno-Žabovřesky odborem kontroly MMB
2/ informace o probíhajícím řízení ÚHOZ ve veřejné zakázce „Výměna otvorových prvků na školních
zařízeních v Brně-Žabovřeskách“
Rada pověřuje starostu využitím všech zákonných prostředků v tomto řízení.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

3/ informace o stížnosti zastupitele Ing. Zuziaka na postup úřadu při žádosti o poskytnutí
dokladů
4/ informace o výsledku průběžné kontroly u Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1
Rada žádá starostu uložit internímu auditorovi prověření použití finančních prostředků z rozpočtu na
provoz Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1,ve výši 124 tisíc Kč v roce 2011 na pokrytí základních platů 6
zaměstnanců Školní jídelny, viz. usnesení bod 4.5 z 15. Zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky,
konané 3. 8. 2011
Hlasování:

6:0:0

schváleno

Přílohy založené u originálu zápisu na sekretariátu MČ Brno-Žabovřesky:
1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
2. Zadání veřejné zakázky „Intenzivní údržba parků v MČ Brno-Žabovřesky“
3. Zadání veřejné zakázky „Částečná výměna oken na ZŠ Brno, Jana Babáka 1 - objekt B“
4. Zadání veřejné zakázky „Zateplení obálky budovy MŠ Plovdivská 6, Brno“
5. Smlouva o dílo („Výmalba střediska pečovatelské služby, Horova 77, Brno-Žabovřesky “)
Ukončení: 8:35 hodin
V Brně dne: 16. 7. 2014
Zapsala: Alice Drozdová

Ing. Pavel Tyralík
starosta
Ověřovatelé zápisu:

...............................................................

...............................................................

Ing. Pavel Tyralík
starosta

